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Vec: Pridelenie kreditných bodov odbornému podujatiu 

         Poverenie zabezpečením ďalšieho vzdelávania správcov  

 

Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bola dňa 23.08.2022                      

doručená žiadosť Asociácia správcov a správcovských spoločností, so sídlom Ružová dolina 17,                                

821 08 Bratislava, IČO: 42 280 893 (ďalej len „Asociácia správcov a správcovských spoločností“)                        

o pridelenie kreditných bodov odbornému podujatiu, ktoré sa bude konať dňa 06.10.2022 v Hotel 

COLOR, Pri Starom mýte 3095/1, 831 04 Bratislava. 

Na základe vyššie uvedeného ministerstvo zmysle § 18 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene                     

a doplnení niektorých zákonov poverilo Asociácia správcov a správcovských spoločností zabezpečením 

ďalšieho vzdelávania správcov a odbornému podujatiu, ktoré sa bude konať dňa 06.10.2022 pridelilo 

kreditné body nasledovne: 

Termín :  06.10.2022 (08:00 hod. – 18:00 hod.)  

Rozsah:   8 hodín  

Program:   08:00 - 08:30 prezentácia účastníkov  

   08:30 - 12:00 prednáška 

   12:00 - 13:00 prestávka 

   13:00 - 15:30 prednáška 

   15:30 - 16:00 prestávka 

   16:00 - 18:00 prednáška 

     

Miesto konania:  Hotel COLOR, Pri Starom mýte 3095/1, 831 04 Bratislava 

Prednášajúci:   JUDr. Matúš Králik, PhD. - advokát a správca     

Okruhy:   - Verejná preventívna reštrukturalizácia, návrh dlžníka, všeobecné a osobitného                                

      náležitosti návrhu, podávanie návrhu, dôvody neprihliadania na návrh,                                                         

      povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie, ustanovenie správcu,                                       

      opätovný vstup dlžníka do verejnej preventívnej reštrukturalizácie 

   - Úpadok dlžníka počas verejnej preventívnej reštrukturalizácie a jeho dôsledky na 

      toto konanie, skončenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie 

   - Verejný preventívny reštrukturalizačný plán a koncept plánu, obsahové                                               

        náležitosti, schvaľovanie verejného plánu, účinky potvrdeného verejného plánu 

   -   Aktívna účasť dlžníka na verejnej preventívnej reštrukturalizácii 

   -   Dočasná ochrana podľa zákona o riešení hroziaceho úpadku 

   -   Neverejná preventívna reštrukturalizácia 
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   -   Zodpovedanie otázok od účastníkov seminára 

   -   Diskusia 

          
Počet pridelených kreditných bodov odbornému podujatiu: 6 

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa. 

Podľa § 9 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu 

a reštrukturalizácie kreditné body priradené k jednotlivému podujatiu získa ten správca, ktorý sa na 

podujatí zúčastní.  Ak ide o účasť s prednáškou počet získaných bodov sa zdvojnásobuje. 

 

 


